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FATO RELEVANTE
A AES TIETÊ ENERGIA S.A. (“AES Tietê” ou “Companhia”) (B3: TIET11, TIET3, TIET4), em
cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei nº. 6.404/76 e nos termos da Instrução CVM
nº. 358, de 03.01.2002, e demais disposições aplicáveis, comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral que foi informada por seu acionista controlador indireto, THE AES CORPORATION ( “AES”),
que este celebrou, por meio de uma de suas controladas, com BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. BNDESPAR (“BNDESPAR”), contrato para aquisição de 73.834.706 de units de emissão da Companhia
e de titularidade da BNDESPAR, equivalentes a 18,5% do capital social total da AES Tietê
(“Operação”).
Nova Estrutura Acionária e Simplificação da Governança
Após a conclusão da Operação, a AES passará a deter, por meio de suas controladas, um total de
42,9% do capital social da AES Tietê. Em decorrência da Transação, o Acordo de Acionistas celebrado
entre AES e BNDESPAR deixará de vigorar.
Por fim, a AES também comunicou, em linha com a estratégia de geração de valor da AES Tietê, que,
no prazo de até 6 (seis) meses contados a partir do fechamento da Operação, submeterá ao Conselho
de Administração e aos demais acionistas da Companhia proposta de migração desta para o
segmento especial de listagem da B3 denominado Novo Mercado. Esta iniciativa beneficiará à
Companhia e aos seus acionistas, tanto pela melhoria das práticas de governança exigidas pelo
Regulamento do Novo Mercado, quanto pelo esperado aumento de liquidez de suas ações.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca da evolução das
matérias objeto do presente fato relevante.
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